
GRÖNA KVINNOR 

Medlemsbrev i patriarkatets 
triumferande tidevarv, kvinnor sluter  
sig samman, tillsammans bryter vi upp. 
 

Ordförande har ordet 
2017 är året då mycket kommer att 
förändras och ställas på sin spets. Då 
tänker jag på synålen, det var den 
uppfinningen som gjorde att människor 
kunde sy varma kläder och bosätta sig i 
Sverige för ca elvatusen år sedan, det 
menar i alla fall Karin Bojs som i boken 
”Min Europeiska Familj” (de senaste 
54 000 tusen åren) sammanställer olika 
arkeologisk DNA forskning. Människor 
följde istidens smältande gräns upp i 
Sverige, sydde kläder av skinn att klara 
kyla och vävde redskap och skydd av vass 
och rötter, jagade och fiskade. Sedan kom 
människor från öst som brukade jorden, 
olika grupper levde tillsammans och lärde 
av varandra, möten mellan olika 
kulturtraditioner har för utvecklingen 
framåt. USA styrs nu av en tydlig patriark 
som drivs av protektionism och förnekar 
att människan påverkar förändringar i 
klimat. USA:s  klimatforskare arkiverar nu 
fakta från sina databaser, de är rädda att 
deras hemsidor kommer att släckas ner 
av Trump, oljeindustrin jublar.   
Just rädslan styr nu i USA. Kvinnor vill 
behålla rätten till sin kropp men Trump 
har lovat att abort ska bli olagligt. 
Miljoner kvinnor har manifesterat i hela 
världen för att visa USA:s kvinnor stöd. 
Samtidigt bestämmer sig Internationella 
FN organet UN Women att prostitution är 
ett arbete, som vilket som helst. Amnesty 
International gjorde samma bedömning 

förra året. Så medan Sverige, Norge 
Frankrike kriminaliserar könsköp går 
dessa stora internationella organisationer 
åt andra hållet och anser att prostitution 
är ett yrke. ”Kom och köp en kvinna, eller 
flera till reapris”. Att kvinnor sluter sig 
samman, organiserar sig och hämtar kraft 
och styrka hos varandra för att bryta loss 
och skapa 
livsvillkor 
utan rädsla 
är 
livsviktigt. 
Äldre 
kvinnors 
kamp och 
arbete 
genom 
historien 
är 
föredömen 
som ger 
energi på 
vägen… 

Ewa 

Larsson  



 

Andra kallelsen 

till Årsmöte i  

Anna Lindhagens 

museum.  

LÖRDAGEN DEN 

25/2 Kl 10.30 - 

16.30 Stigbergets 

Borgarrum,  

Fjällgatan 34.  

Buss 2 går på 

Folkungagatan var 

sjunde min och nås 

bl. a via T-bana 

Slussen 

ANMÄLAN SENAST  

24/1 till  

maria.bjorke@ 

gronakvinnor.se 

 
 

Kandidera 

du till 

Gröna 

kvinnors 

styrelse? 

Vet du 

någon som 

borde göra 

det? 

Kontakta 

Märta-Lena 

Bergstedt   

ml.bergstedt

@gmail.com 

 

 


